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1. Pålogging 

Åpne en nettleser og gå til www.bimsync.com. Hvis du ikke er pålogget, angir du brukernavn 
og passord, og klikker på «Logg på».  
Hvis du har glemt eller ikke har et brukernavn og passord, kan du benytte lenken «Glemt 
passord». Etter dette steget endrer du språket i brukergrensesnittet under brukerinnstillinger. 
 
Hvis du ikke allerede har en Bimsync-konto, kan du klikke på “Registrer”-knappen for å få 
tilgang til et prøveprosjekt (14 dager). 
 

 

 
Figurer ovenfor: Registrer deg for prøveprosjekt og logg på.  
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2 Prosjekt   

Prosjekt skjermen er den første visningen du ser når du har logget på Bimsync. Det viser en 
fullstendig liste over alle prosjekter som du har tilgang til. 

2.1 Prosjekter  

Hvis det er første gang du er inne i Bimsync, må du bli invitert til et prosjekt for å få tilgang. 

Du kan merke et prosjekt som en favoritt ved å klikke på stjernen ved siden av hvert 
prosjekt.  
Alle prosjekter som er merket som favoritter, vises med miniatyrbilder.  

Åpne et prosjekt 

Klikk på prosjektets miniatyrbilde eller valgt prosjekt i listen. 
(Merk: Har du en lang liste med prosjekter, vil alle vises her). 

2.2 Varsler  

Meldingsknappen viser alle nye opplysninger om prosjektet som du er en del av. Du kan 
alltid se denne knappen øverst til høyre på skjermen. 

2.3 Nytt prosjekt  

Hvis gjeldende nivå og rettigheter tillater det, kan du opprette et nytt prosjekt ved å klikke på 
denne knappen. Ellers må du kontakte Bimsync for å oppgradere nivået, så vil vi veilede deg 
gjennom prosessen med å opprette et nytt prosjekt.  
 

2.4 Kart 

Kategorien Kart viser plasseringen av alle prosjekter som du jobber med, på et zoombart 
verdenskart. Dette bygger på geolokaliseringen for hvert prosjekt, se kapittel 17.4 om 
geolokalisering. 
 

2.5 Hjelp  

Ved å klikke på “Hjelp” knappen finner du:  
- Om Bimsync 
- Kontakt 
- Blogg 
- Utvikler API 
- Brukermanual 

Du finner flere opplysninger i kapittel 19 Info 
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3. Navigering i Bimsync 

Når du har åpnet et prosjekt, er det generelt hovedmenyen i den grønne boksen nedenfor og 
navigeringsmenyen i den blå boksen du bruker til å navigere i Bimsync. 

For å gå et steg tilbake i en funksjon, bruker du tilbakeknappen i nettleseren. 

For å gå tilbake til prosjektets startside klikker du på Bimsync-logoen. 

 

 

3.1 Hovedmeny 

Hovedmenyen brukes til å skifte mellom de ulike «funksjonene». Ved å klikke på en funksjon 
vises vinduet for den aktuelle funksjonen.  
 
 

3.2 Navigeringsmeny 

 

 
 
Du bruker knappene i navigeringsmenyen til å aktivere eller deaktivere en funksjon. Når 
knappen er blå, er den aktivert/synlig. Når knappen er grå, er den deaktivert/skjult.  

1. Funksjonsmeny eller hovedinformasjonsvindu for hver funksjon 
2. 2D/3D modell visningsprogram 
3. IFC-tre/ modell byggeklosser 
4. Inspisersvindu 
5. Varsler 
6. Kontoinnstillinger/avatar 

Merk: Du kan dra vinduene for å endre størrelse på dem etter behov. 
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Merk at Bimsync er et «responsivt» nettbasert program. Det betyr at det du ser på skjermen 
også avhenger av hvor stor skjermen er (logisk oppløsning, som også avhenger av 
PPT-innstillinger i tillegg til fysisk skjermoppløsning) Hvis du åpner visningsprogrammet på 
en stasjonær PC (bredere skjerm enn på en mobiltelefon), vil du gjerne se at også 
3D-visningsprogrammet åpner til høyre for den eksisterende visningen. Mens nettleseren på 
en mobil (f.eks. Safari på OsX eller Chrome på Android) er mye smalere, slik at 
3D-visningsprogrammet gjerne åpner og tar hele bredden av skjermen. Et nettbrett vil gjerne 
vise Bimsync noe midt imellom en stasjonær PC-layout og en mobilskjerm-layout. 
 

4. Prosjekt dashbord 

Prosjekt dashbordet fungerer som en hjemmeside for hvert prosjekt. Dashbordet viser en 
oversikt over de nyeste Saker, Modeller, deltakere, Nyeste meldinger og Bokmerker. 
Du kan gå direkte til undersiden ved å klikke på en vilkårlig opplysning i dette vinduet.  

4.1 Saksvindu 

Saksvinduet gir deg en rask og oppdatert oversikt over fremdriften i prosjektet, vedrørende 
nye/oppdaterte saker og åpne/avsluttede saker. Nylig oppdaterte saker vil bli vist i en liste. 
Ved å klikke på en vilkårlig opplysning i saksvinduet blir du dirigert til en underside med 
fullstendig informasjon.  

4.2 Modeller  

Modellvinduet inneholder modellene for hver disiplin. Standard alternativet er siste revisjon 
av modellen, og ved å klikke på en modell blir du dirigert til undersiden for revisjons velger. 
Herfra kan du åpne modell visningsprogrammet ved å klikke på 3D-knappen for en modell. 
Se kapittel 5.8 når det gjelder import av en ny revisjon. 

4.3 deltakere 

deltakers vinduet viser initialene/avataren for samtlige deltakere i prosjektet. Ved å klikke på 
et deltaker blir du dirigert til den aktuelle deltakerens konto. 

4.4 Nyeste melding 

Her vises de nyeste meldingene som er relevante for deg. Du kan klikke på meldingen og bli 
dirigert til sakens underside. 
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5. Modeller  

Modellfunksjonen er en av de mest sammensatte funksjonene i Bimsync, og det finnes en 
rekke muligheter. Du får tilgang til modellvinduet ved å klikke på «modeller» i hovedmenyen 
til venstre eller fra dashbordet. Navigeringsmenyen vil i stor grad endre utseendet på 
modellvinduet. 

5.1 Oppgavemeny  i modellvisningsprogram 

Oppgavemenyen er en liste over modellene for hvert domene, for eksempel Arkitekt, 
Struktur, VVS og så videre.  
Du velger mellom de ulike revisjonene for hver modell. Ved å klikke på modellen til faget blir 
du dirigert til revisjonsvinduet. For å importere en ny revisjon, gå til kapittel 5.8 

Du kan åpne modeller fra oppgavemenyen på to ulike måter: 

1. Klikk på -knappen til høyre for hver modell for å åpne modellen i 
visningsprogrammet. 

2. Hvis du vil åpne mer enn én modell: Trykk på knappen med avkryssingsboksen

ved siden av modellene du vil åpne. Når du har valgt modellene, trykker du på 
-knappen ved siden av “valgt modell” for å åpne modellene i visningsprogrammet. 

 

5.2 3D-visningsprogram 

Når 3D-visningsprogrammet er åpent, har du en rekke knapper og muligheter å velge 
mellom. Nedenfor finner du en liste over knappene med en funksjon i 
3D-visningsprogrammet. Knappenes funksjon vil bli nærmere forklart senere.  

Denne knappen er en revisjonsvelger-meny for oppgave menyen. 

Denne knappen gjør det valgte elementet gjennomsiktige.  

Denne knappen skjuler det valgte elementet.  

Denne knappen viser alle gjennomsiktige eller skjulte objekter. 

Denne knappen er en nedtrekksmeny for å endre kameravisningen og så videre.  

Denne knappen er et måleverktøy. Ved å klikke på knappen har du valget mellom 
Objektvelger, Lasermåler, Målebånd og Fjern mål. 

Denne knappen brukes til å aktivere “gå-modus”. 

Denne knappen brukes til navigeringsinnstillinger.  

Denne knappen åpner 2D-visningsvinduet.  

Høyreklikk med musen i 3D-visningen for å hente frem kontekstmenyen.  
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5.2.1 Revisjonsvelger  

Revisjonsvelgeren åpnes ved å klikke på knappen med kube symbolet  øverst til 
venstre på skjermen. Revisjonsvelgeren fungerer omtrent på samme måte som 
oppgavemenyen i modellvisning. Herfra kan du aktivere eller deaktivere en domenemodell i 
visningen eller velge hvilken revisjon du ønsker å se på. Klikk på [2D]- eller [3D]-knappen for 
å aktivere/deaktivere en modell i 2D og 3D, eller bruk revisjonsknappen til å få en 
nedtrekksliste der du kan velge hvilken revisjon du ønsker å jobbe med.  

Når 3D-knappen er blå, er modellen synlig. Når knappen er grå, er den deaktivert.  
 

5.2.2 Gjennomsiktig knapp  

Denne knappen gjør et objekt gjennomsiktig. Når du klikker på et objekt og deretter på 
gjennomsiktighets knappen, vil objektet bli gjennomsiktig. Hvis du derimot klikker på 
pilen/nedtrekksknappen, kan du gjøre alle andre objekter enn objektet du har valgt, 
gjennomsiktige.  

 

 

5.2.3 Skjul knapp  

Denne knappen skjuler et objekt. Når du klikker på et objekt og deretter på skjul knappen, vil 
objektet bli skjult. Hvis du derimot klikker på pilen/nedtrekksknappen, kan du skjule alle 
andre objekter enn objektet du har valgt.  

 

5.2.4 Vis-knapp  

Denne knappen viser et objekt som har vært delvis usynlig eller gjennomsiktige.  
 
 

5.2.5 Navigeringsinnstillingsknapp  

Dette er en knapp med en nedtrekksmeny for navigeringsinnstillinger.  
Her kan du endre: 

● Vis rom (Space) 
● Gå-modus 
● Vis joystick 
● Gjennomsiktighet grad 
● Navigasjon: 

○ Horisontal fart 
○ Vertikal fart 
○ Rotasjonshastighet 
○ Synsvinkel 
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5.2.6 Kameraposisjon  

Denne knappen har forhåndsdefinerte kameraposisjoner. De seks første alternativene 
aktiverer forhåndsdefinerte visningsposisjoner, og omfatter: Hjem, Bakside, Venstre, 
Framside, Høyre, Topp. Merk at tastatursnarveiene for hver av disse vises. 
Kameratype: Perspektiv og Ortografisk 
Visning: Normal, Kontur og Skisse. 
 

5.2.7 Måleverktøy  

Ved å klikke på knappen har du valget mellom Objektvelger, Lasermåler, Målebånd og Fjern 
mål. 
 

5.2.8 Gå-modus  

Ved å klikke på denne knappen vises en joystick, og du kan gå/bevege deg rundt. Du kan 
også bruke de grunnleggende kommandoene som er forklart i kapittel 5.3. 
 

5.2.9 2D-planvisning  

Dette vil åpne et vindu der du ser modellen i 2D-visning. Den røde pilen viser hvor i 

bygningen du befinner deg. Ved å klikke på låsalternativet vil etasjeplanen følge den 
røde pilen. 
 

5.2.10 Høyreklikk  

Ved å høyreklikke i 3D-visningen åpner du kontekstmenyen. Kontekstmenyen blir forklart i 
kapittel 5.6. 
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5.3 Sammendrag av de viktigste snarveiene og grunnleggende 

kommandoene 

Mus 3D: 
Velge objekt  Venstreklikk 

Velge flere objekter  Ctrl + Venstreklikk 

Zoome  Musehjul 

Orbit/bane Venstreklikk og dra 

Panorere modell Høyreklikk og dra 

Se på objekt  Dobbeltklikk 

 

Mus 2D: 
Flytte horisontalt Venstre- eller høyreklikk på rød pil og dra 

Panorere 2D-visning Høyreklikk og dra 2D-kart 

Zoome 2D-visning Musehjul 

Tastatur: 

Flytte forover  w 
Flytte bakover  s 
Flytte mot venstre a 
Flytte mot høyre d 
Flytte opp x 
Flytte ned c 
Snu/rotere mot venstre q 
Snu/rotere mot høyre  e 
Se opp  r 
Se ned f 
Se på l 
Skjul valgt h 
Gjøre gjennomsiktige t 
Vise valgt g 
Vis alle shift + g 
Tilbakestille visning 0 (null) 
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5.4 Trestrukturene i IFC-modellene 

 

«IFC-tre»-knappen  må aktiveres for å kunne se trestrukturen til IFC-modellene. Denne 
strukturen er importert fra IFC-filen. Trestrukturene viser hvor i modellen et valgt objekt 
tilhører.  
 
Det finnes fem forskjellige trestrukturer:  

- Innhold  
Innholdstreet gir et hierarkisk perspektiv på hvordan de ulike IFC-objektene er knyttet til 

hverandre. 

- Komponent  
Komponenttreet gir et hierarkisk perspektiv på komponentene som utgjør et objekt. 

- Type  
Typetreet viser alle objektene sortert etter type. 

- Lag  
Lagtreet gir en hierarkisk visning av lagene i modellen. 

- System  
Systemtreet gir en hierarkisk visning av systemene i modellen. 
 
Merk at objektet som er valgt i treet og i modellen er synkronisert. Hvis du klikker på et objekt 
i 3D-modus, velges det også i treet. Og omvendt. Du kan også klikke på et «blad» i treet og 
få 3D-kameraet til å flytte til det aktuelle objektet. 
 
 

5.5 Inspiser panel 

Knappen for 3D-visningsprogrammet er nyttig å ha åpen når du åpner inspiser panelet. 

Inspiser panelet åpnes ved å klikke på Inspiser panel knappen .  
Inspiser panelet viser alle dataene for det valgte objektet i BIM. Den øvre delen har en 
nedtrekksmeny der du raskt kan navigere til den ønskede delen av informasjonen. 
I tillegg til informasjonen fra IFC-modellen(e) viser den også saker knyttet til det valgte 
objektet. Ved å klikke på en tilknyttet sak kommer du direkte til saksvisningen (kapittel 7) 
med denne saken valgt. 
 
«Bibliotek» i visningen vises hvis det finnes dokumenter eller bibliotekelementer knyttet til det 
valgte objektet/de valgte objektene. Du kan klikke på tallet til høyre for disse elementene for 
å vise de tilknyttede dokumentene/bibliotekelementene i venstre del av skjermen. 
 
Velger du to eller flere objekter, vises felles egenskaper, saker eller tagger. 
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5.6 Kontekstmenyen i visningsprogrammet 

 
Når du høyreklikker i 3D-visningen (eller på et touch grensesnitt; Langt klikk), får du opp 
kontekstmenyen. Funksjonene og hurtigtastene i denne menyen kan beskrives som følger: 

5.6.1 Vis alle (shift-g) 

Viser alle bygningselementene i alle de åpne modellene. I praksis blir dette brukt for å 
«oppheve skjul» eller angre «Gjør gjennomsiktige». Merk at objekter som er skjult bak et 
klippeplan fortsatt ikke vil bli vist - for å vise disse må du skjule eller slette 
klippeplanet/-klippeplanene. 

5.6.2 Skjul (h)  

Skjul det valgte objektet/de valgte objektene. 

5.6.3 Skjul andre (shift-h)  

Skjul objektet/objektene *som ikke* er valgt 

5.6.4 Gjør gjennomsiktige (t)  

Gjør det valgte objektet/de valgte objektene gjennomsiktige (halvtransparente) 

5.6.5 Isoler (shift-t)  

Gjør alle andre synlige objekter gjennomsiktige. 

5.6.6 Se på (l) 

Rett kameraet mot det valgte objektet/de valgte objektene og flytt det så nært at hele 
objektet/objektene vises. 

5.6.7 Velg kryssende (y)  

Velg objekter som krysser (kolliderer med) gjeldende valgte objekt(er). 

5.6.8 Velg overordnet (p) 

Velg objektet over gjeldende valgte objekt i det aktive IFC-treet. Dette kan brukes til å velge 
objekter av samme type og er meget nyttig i forbindelse med tagging. 

5.6.9 Forrige valg (z)  

Velg objektet som ble valgt før det gjeldende 
 
Merk at det siste treet er forklart i kapittel 5.7. 
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5.7 Klippe ut / Seksjonere 

Bimsync har god støtte for utklipp i modellvisningen. Formålet er å skape ett eller flere plan 
for deretter å vise bare det som er på én side. På den måten er det mulig å se på delene av 
bygningen som du er interessert i uten at visningen blir uklar. Et klippeplan er enten 
horisontalt eller vertikalt og danner dermed en slags interaktiv topp- eller sidevisning av 
modellen. Om ønskelig er det også mulig å klippe i en fritt valgt vinkel. Du kan opprette opptil 
seks samtidige klippeplan. 

5.7.1 Legg til klippeplan 

Du kan opprette et klippeplan ved først å velge en flate, for eksempel en vegg. Deretter 
høyreklikker du og velger «Legg til klippeplan». Modellen vil da bli klippet av et klippeplan 
som vi bare kan se konturene av og parallelt med flaten vi har valgt da vi la til klippeplanet.  

5.7.2 Flytte klippeplanet 

For å flytte et klippeplan venstreklikker du inni klippeplanet og drar musen i den retningen 
som du ønsker å flytte klippeplanet.  

5.7.3 Velge et klippeplan 

Nederst til venstre i modellvisningen kan du velge mellom flere klippeplan. Du venstreklikker 
på planet du ønsker. Du ser konturene av planet i grønt. Man kan også holde inne “Shift” på 
tastaturet for å gjøre alle aktive klippeplan synlige i 3D-visningen. Disse er lettere å velge 
enn den lille visningen i venstre hjørne.  

5.7.4 Fjerne klippeplan 

For å fjerne klippeplan høyreklikker du og velger «Fjern klippeplan». Da vil alle klippeplan bli 
fjernet. 

5.7.5 Klipp topp og bunn 

Seksjonering betyr å benytte klippeplan ved for eksempel å velge en vegg som er festet til en 
etasje og deretter høyreklikke og velge «Klipp topp og bunn».  
Da skapes det et klippeplan oppå det valgte objektet (veggen) og et under, noe som ofte er 
nyttig for å kunne se én etasje isolert. Planene som skapes på denne måten flyttes og 
fjernes på samme måte som vanlige klippeplan. 
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5.8 Import 

Modellsiden viser domenemodellene som finnes i prosjektet. Ved å klikke på en 
domenemodell blir du dirigert til revisjons siden. Du kan da klikke på «Import» og laste opp 
en ny revisjon.  
 
Dette gjøres ved å velge en IFC-fil fra harddisken. Ved opplasting blir du bedt om å angi en 
kommentar som beskriver opplastingen (kort forklaring til deltakerne i prosjektet om hva som 
er nytt i revisjonen som lastes opp). Klikk på «send» for å starte opplastingen. 
 
Når opplastingen er fullført, analyserer Bimsync IFC-filen og genererer geometrien i 
bakgrunnen. Med store modeller kan det ta litt tid før filen er klar til å bli jobbet med i 
visningsprogrammet. Du kan avslutte Bimsync hvis du ønsker det, ettersom genereringen av 
geometrien uansett skjer uavbrutt. Når importen er fullført, får du en melding i menylinjen i 
Bimsync og vil dessuten motta en e-post som sier at en ny versjon er lastet opp til en modell 
som du har tilgang til. 
 
 

5.9 Eksport 

Eksporter knappen finner du når du er i modellvisning og oppgavemenyen  er åpen. 
Knappen er plassert øverst til høyre på skjermen. Hvis 3D-visning er aktivert ligger Eksporter 
knappen under hamburgermenyen ved siden av “Ny modell” knappen. Et klikk på eksporter 
knappen åpner eksport skjermen. 
På eksport skjermen kan du laste ned modellen til din lokale harddisk. Du kan enten laste 
ned en enkelt modell, en sammenslått IFC-fil med modellene du har valgt eller en zip-fil med 
separate (ikke sammenslåtte) modeller. I de(n) eksporterte IFC-filen(e) kan du også velge å 
bake inn tagger og egenskaper (bibliotekinnhold, bsDD eller brukerdefinert) som du har lagt 
til ved hjelp av visningsprogrammet. 
 

5.9.1 Ny eksport 

Ved å klikke på knappen Ny eksport øverst til høyre på skjermen åpnes et nytt vindu. Herfra 
følger du stegene for å foreta en ny eksport: 

1. Formatalternativer 
2. Velg modell(er) og revisjon(er) 
3. Velg fletting/Sammenslåings alternativer 
4. Legg til navnet du ønsker på filen og en valgfri kommentar 
5. Velg deling/Delingsalternativer 
6. Trykk på eksporter knappen 
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6 Bokmerker 

Du finner bokmerkene  i hovedmenyen.  
Alle bokmerkene som er tatt, finner du her.  
 

6.1 Slik oppretter du et bokmerke  

Åpne 3D-visning fra navigerings vinduet. Flytt rundt i modellen til du har skjermvisningen du 
ønsker å lage et bokmerke av, og trykk på nytt bokmerke knappen. 
Om ønskelig kan du lage en valgfri beskrivelse av bokmerket og deretter trykke på knappen 

Opprett . Bokmerket blir da opprettet.  
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7 Saker  

Saksknappen finner du i hovedmenyen til venstre. Når du har klikket på saksknappen, 
blir du dirigert til saksvinduet. Saksvinduet gir en oversikt over alle saker knyttet til prosjektet. 
I saksvinduet finner du knapper relatert til saksvinduet. Knappene vil bli nærmere forklart i 
etterfølgende underkapitler.  
 

7.1 Saker (tavle)/ Rotmappe for saker 

Sakstavlen finner du øverst til venstre i vinduet. Sakstavlen er rotmappen for saker. Herfra 
kan du opprette undermapper for ulike sakslister. Sakslisten du sist hadde åpen, er listen du 
kommer til etter at du har skiftet mellom vinduer i Bimsync. I kapittel xx kan du lese om 
hvordan du oppretter en ny liste over sakstavler.  
(Merk at det bare er deltakere med administratortilgang som kan opprette nye lister over 
sakstavler). 
 

7.2 Filter for saker 

Til venstre på skjermen finner du en filtermeny og til høyre er sakslisten.  
Sakslisten vil være forskjellig avhengig av hvilke filtre du ønsker å se på.  
 
 

7.3 Saker 

Hvis du velger en sak, åpnes et nytt vindu for den aktuelle saken.  
Herfra kan du kommentere, tilordne saken til en bestemt bruker eller endre sakstype. De 
tilgjengelige typene er Error, Warning, Info og Unknown i tillegg til de brukerdefinerte typene. 
Hvis saken har et foto i 3D-modellvisningsprogrammet, inneholder fotoet noen symboler. 

Gjenskape foto   

Ved å klikke på denne knappen vil fotoet bli gjenskapt med samme modell og revisjon åpen. 
Og kameraet i 3D-modellvisningen vil flytte til dette fotoet. 
Fra nedtrekksmenyen 

Hamburgermeny  

For å få tilgang til denne må du befinne deg inne i en sak, og hamburgermenyen vil da ha 
følgende alternativer: 
Innstillinger  
Du kommer da til innstillinger for sakslisten som denne saken tilhører. 
Flytte sak 
Saken vil bli flyttet til en annen liste over sakstavler. 
Slette sak 

Saken vil bli slettet, men det er bare ett deltaker med administratortilgang som kan gjøre 
dette og den som opprettet saken. 
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7.4 Opprette en ny sak  

Det er mulig å opprette en ny sak fra saksvinduet eller fra saksvisningen på dashbordet. For 
å opprette en ny sak klikker du på knappen «Ny sak» øverst til høyre på skjermen. Da åpnes 
vinduet Ny sak. 

1. Angi betegnelse/emne og bruk tekstboksen for kommentarer til å angi flere 

opplysninger.  

2. Fyll ut nedtrekksmenyene: 
a. Saksliste: Du kan velge mellom ulike lister over sakslister, og disse vil variere 

fra prosjekt til prosjekt. 
b. Status: Du kan velge mellom Open eller Closed, om det er opprettet egne 

statuser til deres prosjekt vil de være tilgjengelige her. Normalt velger du 
Open når du oppretter en ny sak. 

c. Type: Her velger du hvilken type sak du oppretter. Du kan velge mellom 
Error, Warning, Info og Unknown. 

d. Etterspurt av: Her angir du normalt ditt eget navn, men man kan velge fritt 
mellom de forskjellige prosjektdeltakerne og lag. 

e. Tilordnet: Her kan du overføre saken til en bestemt person eller lag. Hvis du 
vet hvem som skal være ansvarlig for den.  

f. Tidsfrist: Hvis saken har en tidsfrist, angir du den her, ellers lar du dette feltet 
være blankt.  

g. Milepæl: Knytt saken til en milepæl eller la dette feltet være blankt.  

3. Legg til de relevante etikettene for saken. 

4. Ved å klikke på knappen Legg til  kan du legge til et 2D/3D-foto eller et bilde fra 
harddisken din.  

2D/3D-fotoet stammer fra den siste kameravinkelen i 3D/2D-visningsprogrammet. Ved å 
åpne 3D-knappen i navigeringsvisningen. Du kan navigere gjennom modellen til den 
aktuelle saken, trykke på knappen legg til og velge 2D/3D-fotoet, så vises fotoet.  

5. Hvis du venstreklikker på fotoet du har tatt, kan du legge til annotasjoner i bildet. 
Under bildet vises en verktøylinje med verktøyene du kan bruke til å legge til 
informasjon på bildet. 

6. Tekstboksen ved siden av knappen  er ment for å skrive en kommentar. Navngi 
personer ved å angi @navn eller en kobling til andre saker ved å angi #kobling.  

7. Når du har valgt all info som er relevant for saken, trykker du på send nederst til 
høyre. 

Merk: Hvis du jobber på en mobil enhet, kan du enten bruke et lagret bilde eller ta et nytt 
med det innebygde kameraet. Alle skjermer er dynamiske (“responsive”) og tilpasser seg 
skjermstørrelsen på enheten du bruker. 
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7.5 Utveksle saker  

Med BCF-import/eksport 

Bimsync satser 100 % på åpne standarder og bygger på implementert eksport og import for 
BCF (samarbeidsformat for BIM).  
 
Det innebærer at brukeren kan importere og eksportere saker fra/til en annen programvare 
som støtter dette formatet (f.eks. Solibri, Navisworks og mange andre). 
Klikk på knappen «Utveksle saker». Herfra kan du klikke på knappene under overskriften 
«Filbasert utveksling» for å importere eller eksportere til BCF-filer. Du kan velge å eksportere 
hele sakslisten eller bare de filtrerte sakene. 
 
Hvis du bruker Bimsync som BCF-server, kan du koble deg direkte til en annen programvare 
og sende/motta saker derfra til/fra Bimsync -- uten å bruke filer. Da benyttes den 
standardiserte (fra buildingSMART International) BCF API. Eksempler på programvare som 
støtter dette, er DDS CAD, Revit gjennom NTI Tools og Solibri. Menyen omfatter 
URL-adressen som du må lime inn i Solibri for å kunne koble Solibri til dette prosjektet/denne 
sakstavlen. 
 
Du kan for eksempel importere en fil med kollisjonskontroll data for den samme modellen 
opprettet i en annen programvare. På den måten kan du fortsette å arbeide i Bimsync. 
 
 

7.6 Innstillinger for saker  

Det er bare ett deltaker med administratortilgang som kan endre disse. Fra saksskjermen 
kan du klikke på innstillinger øverst til høyre på skjermen. Her har du tilgang til forskjellig 
informasjon.  

7.6.1 Tilgangskontroll 

Tilgangskontroll er beregnet for administratorer og er nærmere omtalt i kapittel 18. 

7.6.2 Status 

Her kan du legge til statuser eller endre eksisterende. 

7.6.3 Typer 

Her kan du legge til typer eller endre eksisterende. 

7.6.4 Arkivere sakstavle 

Du kan ikke slette en saksliste i Bimsync, men du kan «arkivere» den slik at den ikke vises 
lenger. Du må være administrator i prosjektet for å kunne gjøre dette.  
Først velger du «innstillinger» for saksliste og derfra velger du hamburgermenyen (tre 
vertikale punkter) for å få opp alternativet «Arkiver saksliste». 
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Merk: Det er ikke mulig å endre en arkivert sakstavle til «ikke-arkivert», men du kan se 
sakene i den ved å klikke på «Liste over sakstavler». Nederst i listen kan du velge «Vis 
arkiverte». 
 

7.7 Hamburgermeny  

Denne nedtrekksmenyen ser du fra hovedsaksvinduet på høyre side.  

Liste over sakslister: 

Herfra har du full oversikt over alle sakstavlene. 

Ny saksliste  

Her kan du åpne vinduet for å opprette en ny saksliste. 
Fyll ut navn, beskrivelse og type, og trykk på legg til. 

Statistikk 

Her kan du åpne statistikken for den aktuelle sakstavlen.  
 

● Oversikt 
Du får en oversikt over alle åpne og avsluttede saker på tavlen. 

● Fordeling 
Her ser du akkumulert status for åpne og avsluttede saker. 
Typefordelingen på de ulike sakene. 

● Planleggingsevne 
Planleggingsevnen måler evnen til å avslutte saker før forfallsdatoen. 

Flyttehistorikk 

Viser sakene som er blitt flyttet og hvor de er blitt flyttet.  

Importhistorikk 

Viser sakene som er blitt importert og hvor de er blitt lastet opp.  

Eksporthistorikk 

Viser eksporthistorikken inne i saker.  
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8. Milepæler  

Milepæler knappen finner du i hovedmenyen. 
I milepælvinduet ser du alle milepæler som er opprettet. Sakene som er knyttet til milepælen, 
vil vises som åpne/avsluttede.  
 

8.1 Ny milepæl  

Øverst til høyre har du en knapp som kan brukes til å opprette en ny milepæl.  
Milepælene kan brukes på mange forskjellige måter: 

- For å angi en tidsfrist for hvert kvartal 
- For å angi en tidsfrist i slutten av måneden 
- Før byggeoppstart og så videre. 

Milepælene fungerer som et verktøy for å angi mer enn én tidsfrist. Når du angir en tidsfrist 
for en sak, kan du derfor velge en milepæl å knytte saken til.  
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9. Merkelapper  

Merkelapper finner du i hovedmenyen. Når du klikker på den, åpnes merkelapper 
vinduet. Her har du alle merkelapper i en liste sammen med vedlegget som hver merkelapp 
er knyttet til.  
 

9.1 Ny Merkelapp  

Knappen Ny merkelapp finner du øverst til høyre. Når du klikker på den, vises en linje øverst 
i vinduet.  

1. Velg farge på den nye merkelappen. 
2. Velg et navn 
3. Legg til merkelappen i en gruppe (valgfritt) 
4. Klikk på knappen Legg til.  
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10. Dokumenter  

Dokumentknappen finner du i hovedmenyen. 
Den brukes til å laste opp all dokumentasjon i et prosjekt. Hvordan mappen og 
dokumentstrukturen skal bygges opp avgjøres for hvert enkelt prosjekt. Alle deltakere kan 
legge til mapper og dokumenter i strukturen.  
Søk/filterfunksjonen er et svært nyttig verktøy for å finne dokumenter. Se kapittel 10.1 for å 
lære hvordan den fungerer.  
(Merk: Administratorer styrer tilgangskontrollen for mapper og dokumenter)  
 

10.1 Søke- og filtreringsalternativ 

Søke- og filtreringsalternativet finner du i øvre del av vinduet. Du søker ved å angi navnet på 
dokumentet eller navnet på en merkelapp som du vet er knyttet til dokumentet. 

Ved å klikke på knappen Filter vises en linje på siden, og du snevrer inn søket ved å 
krysse av i boksene.  
 

10.2 Ny fil  

Knappen Ny fil brukes til å legge til en ny fil. Når du klikker på denne knappen, åpner 
filvinduet på PC-en. Herfra velger du filen som du vil legge til. 
 

10.2 Hamburgermeny  

Når du klikker på hamburgermenyen, har du valget mellom Ny mappe, Biblioteksinnstillinger 
og Nytt bibliotek. 

10.2.1 Ny mappe 

Denne knappen oppretter en ny mappe. Vinduet eller mappen som du befinner deg i når du 
klikker på denne knappen, er der hvor den nye mappen vil vises.  

10.2.2 Biblioteksinnstillinger  

Ved å velge knappen Bibliotekinnstilling blir du dirigert til innstillingen. 
Se kapittel 18.3 når det gjelder tilgangskontroll for rotmappen. 
 

10.2.3 Nytt bibliotek 

Her kan du velge mellom to ulike typer dokumentbibliotek. 
- dropbox 
- cobuilder pro-dokumenter 
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10.3 Rotmappe 

Rotmappen(e) finner du øverst til venstre i vinduet. Klikk på nedtrekksknappen  for å 
skifte mellom mapper. Navnet på rotmappene kan variere fra prosjekt til prosjekt. 

10.4 Velge en mappe 

Det er to måter å se på en mappe og innholdet i den på. 
1. Klikke på mappen og få tilgang til innholdet i den. Herfra kan du fortsatt utføre punkt 

to for mappene eller dokumentene som ligger i mappen du har åpnet. 
 

2. Klikke på avkryssingsboksen til venstre for mappen(e).  
 

10.4.1 Avkryssingsboks 

Ved å klikke på avkryssingsboksen(e) åpnes et vindu på siden. Her ser du hvor mange 
dokumenter som er valgt. Nedenfor har du en rekke knapper.  

10.4.2 Laste ned 

Ved å klikke på nedlastingsknappen kan du velge mellom å laste ned en zip-fil eller en 
mappe.  

10.4.3 Flytte 

Ved å klikke på flytt knappen åpnes et vindu med mappestrukturen. Herfra kan du flytte 
mappen eller dokumentet til det nye stedet. 

10.4.4 Koble 

For å koble et dokument til et objekt. Åpne 3D-visningsprogrammet og velg 
objektet/objektene du vil koble til dokumentet/dokumentene, og klikk på knappen Koble til. 
(Merk at du ikke kan koble til en mappe.) 
For å berike en bygningsmodell med koblinger til dokumenter og/eller bibliotekelementer 
(f.eks. dokumenter eller produktbiblioteker) åpner du modellen(e) du vil berike i 
3D-visningsprogrammet og dokumentmappen/biblioteket du vil koble 
bygningskomponentene til samtidig. Her er det mulig å velge mange objekter i 
3D-visningsprogrammet og bruke avkryssingsbokser for mange 
dokumenter/bibliotekelementer. Når minst ett dokument/bibliotekelement og minst én 
bygningskomponent er valgt, vises en ny knapp som du kan klikke på for å opprette 
koblingen. 
 

10.4.4 Oppheve kobling 

For å oppheve koblingen for et objekt klikker du på knappen Opphev kobling. Hvis du vil 

oppheve koblingen for et bestemt objekt, går du til koblede objekter og klikker på . 

10.4.5 Ny revisjon 

For å laste opp en ny revisjon for et dokument klikker du på knappen Ny revisjon. Da åpner 
filvinduet og du kan velge den nye revisjonsfilen.  
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10.4.6 Slette 

Her kan du slette mappe(r) eller dokument(er). Når du trykker på sletteknappen, vises et 
vindu som spør om du er sikker. 

10.4.7 Merkelapper  

Ved å klikke på merkelapper knappen kan du knytte mappen eller dokumentet til én eller 
flere merkelapper. En tekstlinje vises. Her kan du angi navnet på etikettene eller 
venstreklikke for å få en nedtrekksliste med alle etiketter.  
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11. Biblioteker 

 

Du finner bibliotekknappen i hovedmenyen til venstre. 
 
Brukergrensesnittet for bibliotekfunksjonen varierer noe avhengig av hvilken type bibliotek du 
bruker. 
 
11.1 Introduksjon 
Bibliotekfunksjonen gjør at brukere kan ta med eksterne informasjonskilder (eller referanser 
til disse) i et Bimsync-prosjekt.  
 
Det vanligste er å koble et element fra et bibliotek til et objekt i BIM-modellen, for eksempel 
for å gi en kunde i et byggeprosjekt en Facility Management-leveranse (FM) der elementer i 
et produktbibliotek er koblet sammen med delene i BIM der de benyttes.  
 
Fordelen er at FM-brukerne kan velge et objekt i modellen og få direkte tilgang til 
produktinformasjon. I tillegg er det mulig å sjekke at alle relevante objekter har 
FM-informasjon i den delen av byggeprosjektet hvor FM-dokumenter blir innhentet. 
 
Bibliotekfunksjonen fungerer på samme måte som dokumenter, bare at den kobler objekter 
til statuskode, en kobling til et nettsted eller lignende. 
 
Bibliotekfunksjonen i 3D-modellvisningsprogrammet kan brukes på flere måter. Objekter kan 
bli tilordnet en statuskode, produktdata, en kobling eller lignende. 
 
Bibliotekene er objektbiblioteker som importeres av brukeren ved hjelp av bibliotekskjermen. 
I tillegg er det mulig å tilordne egenskaper fra dataordboken buildingSMART. Hvis biblioteket 
har attributter, vil disse bli tilordnet i det korrekte IFC-egenskapssettet. 
 
For å tilordne fra et bibliotek til ett eller flere objekter velger du først objektet/objektene fra 
3D-modellen eller IFC-treet. I skjermdumpen nedenfor er det valgt et vindu. Etter at du har 
valgt et bibliotek, har du tre alternativer: Velg alt innhold, velg alt innhold som er tilordnet 
eller velg alt innhold som ikke er tilordnet. De to siste alternativene filtrerer innholdet i 
biblioteket slik at du får et bedre bilde av hvilket innhold som er blitt tilordnet i modellen. 
 
I eksempelet nedenfor er det brukt et bibliotek med flere statuser til å merke et objekt med 
hvor langt i produksjonsprosessen vinduet nå befinner seg. 
For å tilordne et bibliotekelement fra et brukerdefinert bibliotek til alle valgte objekter klikker 
du på avkryssingsboksen til venstre for innholdselementet. Innholdet som er blitt tilordnet til 
et objekt, vises i inspiser kategorien (kapittel 7.7).  
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Alt innhold og alle attributter i biblioteket som er lagt til i Bimsync, kan flettes inn i IFC-filene 
hvis du velger å eksportere prosjektet (kapittel 5). 
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11.2 Brukerdefinerte biblioteker 

Brukerdefinerte biblioteker er en enkel og praktisk måte å hente eksisterende data inn i BIM 
på. De kan brukes til å tagge objekter med informasjon.  
 
Et eksempel kan være <eksempel med status for objekter, se tabell nedenfor> 
 
Brukerdefinerte biblioteker kan lastes opp som enkle regneark (csv.). Så lenge «koden» 
opprettholdes, opprettholdes koblingen mellom ett eller flere bibliotekelementer og 
objektet/objektene. Hvis strengen i kolonnen «sort» er hierarkisk, blir det opprettet en 
relasjon mellom et element og et underelement (slik at 1.1 blir et underelement til 1). 
 

Sort. (unik) 

Kode 
(unik)Sort. 
(unik) Navn (obligatorisk) Beskrivelse (valgfritt) 

1 S0 Ikke tatt i betraktning beskr 

1.1 S01 Ikke tatt i betraktning under 1  

1.1.1 S02 Ikke tatt i betraktningl under 1 under  

1.2 S03 Ikke tatt i betraktning under 2  

2 S5 Under programmering beskr 

3 S1 Under bygging beskr 

4 S3 Godkjent beskr 

5 S4 Trenger endringer beskr 
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11.3 Koblingsbiblioteker 

 
Du får tilgang til «Koblingsbiblioteker» ved å gå til Dokumenter og velge «Koblinger» fra 
nedtrekksmenyen (se bilde nedenfor). 

 
Fra siden «Koblinger» kan du opprette en ny kobling ved å klikke på knappen «Ny kobling», 
Derfra legger du til URL og navn på koblingen: 

 
 
Når det er gjort, får du en kort forhåndsvisning av koblingen for denne koblingen 
(autogenerert fra koblingens endepunkt): 

 
Når du har lagt til koblingene du ønsker, kan du tagge dem på samme måte som 
dokumenter og bibliotekelementer. Er du prosjektadministrator, kan du også velge å aktivere 
fullføring ved hjelp av knappen Innstillinger. Dette kan gjøres for å vise/skjule objekter som 
du regner som fullstendig tagget. 
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12. Deltakere  

Deltaker knappen  finner du i hovedmenyen til venstre. 
Deltakerside inneholder en liste over alle deltakere som er knyttet til prosjektet. Til høyre på 
skjermen finner du også en liste over alle de ulike teamene som er blitt opprettet.  
 
Prosjekteieren kan invitere nye deltakere ved å angi e-postadressene deres. Du kan velge å 
fjerne din egen tilknytning til prosjektet.  
NB: Hvis du går ut av et prosjekt, må prosjekteieren invitere deg tilbake i prosjektet hvis det 
er aktuelt. 
 

12.1 Nytt team 

Knappen Nytt team finner du øverst til høyre på skjermen. 

12.2 Invitere deltaker 

Når du er på deltakerssiden, har du knappen Inviter deltaker øverst til høyre 
på skjermen. Klikk på denne knappen, så kommer du til invitasjonsskjermen.  

12.2.1 Invitere ett deltaker 

1. Fyll ut e-postadressen og trykk på Enter eller klikk på e-posten med venstre 
museknapp. 

2. Velg rolle/tilgangsrettighet for den nye deltakeren. 
3. Velg teamene som deltakeren skal være med i. 

4. Trykk på knappen Legg til  
5. Klikk på Send invitasjoner. 

12.2.2 Invitere en gruppe deltakere 

Hvis gruppen vil ha den samme rollen og inngå i det samme teamet, kan du fylle ut mer enn 
én e-postadresse.  

1. Fyll ut e-postadressen og trykk på Enter, og gjør det samme for hver nye 
e-postadresse 

2. Velg rolle/tilgangsrettighet for de nye deltakerne. 
3. Velg teamene som deltakerne skal være med i. 

4. Trykk på knappen Legg til  
5. Hvis ett eller flere deltakere har en annen rolle eller inngår i et annet team, får du en 

ny linje der du kan legge til deltakeren/deltakerne etter at du har trykket på knappen 
Legg til. 

6. Klikk på Send invitasjoner. 
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13. Varsler  

Varsler knappen finner du i hovedmenyen eller øverst til høyre på skjermen. 
Meldingssystemet er nyttig for å holde seg oppdatert om det som skjer i bygningene og på 
stedene som du ønsker å følge med på. Systemet informerer hvis det skjer noe nytt - for 
eksempel hvis en ny revisjon av bygningen lastes opp eller noen har tilordnet en sak til deg. 
Dessuten finnes en separat skjerm med en filterliste for meldingene.  
 

13.1 Innstillinger i varsler  

Klikk på knappen Innstillinger øverst til høyre. Innstillingsvinduet vises. 
Herfra kan du filtrere hvilke varsler du ønsker å motta i Bimsync, per e-post eller i Slack. 
Disse innstillingene er individuelle og varierer fra bruker til bruker.  
 

14. Mobile enheter 

Brukergrensesnittet i Bimsync tilpasser seg automatisk til skjermstørrelsen på enheten du 
benytter (responsiv design). I tillegg til PC kan Bimsync også brukes på nettbrett og 
mobiltelefoner. På mobile enheter kan du jobbe med saker og laste opp bilder. Det er bare 
relativt moderne enheter med WebGL (Android, iOS, Windows Phone) som støtter 
3D-visningsprogrammet, mens de andre sidene fungerer problemfritt også på eldre enheter. 
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15. API 

Bimsync har kraftfulle API-er som gjør at eksterne applikasjoner kan benytte 
Bimsync-funksjoner eller utveksle data. Vi har flere API-er: 

- Data/hoved-API 
- API for 3D-visningsprogram 
- API for 2D-visningsprogram  
- BFC API 
- API for visningsprogramwidget 

 
Mange selskaper er avhengige av at Bimsync leverer BIM-funksjonalitet til applikasjonene 
sine. 
Catenda, som har utviklet Bimsync, benytter selv visningsprogrammet og data-API-ene i 
flere prosjekter, fordi det da går raskt å opprette applikasjoner med BIM-funksjonalitet. Et 
eksempel er demo-appen «bygglett», der vi viser hvordan søknader om byggetillatelse kan 
gjøres langt mer forståelige ved å visualisere forskrifter og bestemmelser fra myndighetene: 
http://bygglett.catenda.com/  
 
Kontakt oss hvis du vil vite mer om hva vi har å tilby og hvordan du kan bli API-kunde. 
Her finner du mer informasjon om våre API-er:  
https://catenda.no/products/api  
 
 

 
Figuren over: Demoen bygglett viser en kombinasjon av 3D-visningsprogrammet i Bimsync, data fra 
myndighetene og strømmede 3D-kartdata. 
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16. Profil/Konto 

Ved å klikke på ditt eget navn/avatar øverst til høyre i alle vinduer kan du velge konto fra 
nedtrekksmenyen. Her finner du fire ulike kategorier: Profil, Preferanser, Integrasjoner og 
Varsler. 
 

16.1 Profil 

Under kategorien Profil finner du dine kontaktopplysninger og din avatar, og kan endre 
passord.  

16.1.1 Kontaktopplysninger 

Kontaktopplysningene dine består av din e-postadresse. 

16.1.2 Avatar 

Avataren består av dine initialer som standard, men du kan laste opp et bilde av deg selv.  

16.1.3 Endre passord 

Her kan du endre passordet ditt. Det gjøres ved å angi det gamle passordet og skrive inn det 
nye passordet to ganger. 
 

16.2 Preferanser 

Her kan du endre språket.  
Per i dag er Bimsync tilgjengelig på 15 språk:  Engelsk, fransk, dansk, tysk, spansk, 
indonesisk, norsk bokmål, nynorsk, nederlandsk, polsk, thai, portugisisk (brasiliansk), 
vietnamesisk, japansk og kinesisk. 
 

16.3 Integrasjon 

Her kan du koble applikasjonen din til Bimsync ved hjelp av vårt API og se hvilke 
applikasjoner som er tilknyttet din bruker. 
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17. Innstillinger 

Innstillinger finner du i hovedmenyen til venstre.  
Alternativene er Prosjekteier, Prosjektdetaljer, Tilgangskontroll og Geolokalisering. 

17.1 Prosjekteier 

Prosjekteier er personen som opprettet prosjektet. Her finner du e-postadressen til 
vedkommende. 

17.2 Prosjektdetaljer 

Prosjektdetaljene består av prosjektnavnet og en beskrivelse. Her kan du legge til et bilde av 
bygningen for prosjekter som er merket som favoritter.  

17.3 Tilgangskontroll 

All tilgangskontroll i Bimsync blir forklart i kapittel 18. 

17.4 Geolokalisering 

For å konfigurere geolokaliseringsfunksjonen går du til innstillinger i hovedmenyen. Derfra 
gjør geolokaliseringsfunksjonen det mulig å plassere bygningen på riktig sted i verden. Hvis 
du har geolokalisert prosjektet, ser du posisjonsmarkøren på kartet i kartversjonen av 
prosjektlisten når du åpner Bimsync. 
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18 Tilgangskontroll  

Her vil vi gjennomgå tilgangskontroll for mapper/dokumenter, ny saksliste, rotmappe og 
deltakere.  Merk at bare prosjekteiere og administratorer har tilgang til disse innstillingene. 

18.1 Ny saksliste  

Slik utøver du tilgangskontroll for opprettelse av ny saksliste.  
1. Gå til innstillinger i hovedmenyen til venstre. 
2. Under tilgangskontroll på denne siden finner du «Opprette ny sakslister».  

Klikk på den. 
3. Da vises en liste over hvem som kan opprette og endre tilgang.  

Klikk på knappen Endre tilgang. 
4. Fastsett tilgang for deltaker/deltakere eller team. 
5. Under vises deltakeren/deltakerne eller teamet/teamene som du har valgt. 

Under tilgang velger du mellom Kan opprette og Ikke tilgang. 
6. Trykk på lagreknappen. 
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18.3 Rotmappe for dokumenter  

Slik endrer du tilgangskontroll for rotmapper for dokumenter: 
1. Gå til dokumenter i hovedmenyen. 
2. Klikk på «hamburgermenyen» øverst til høyre - her finner du bibliotekinnstilling. Klikk 

på bibliotekinnstillingene. 
3. I det nye vinduet finner du tilgangskontroll for rotmappen. Klikk på den. 
4. Her ser du deltakerne som har tilgang til rotmappen samt knappen Endre tilgang. 

Klikk på knappen Endre tilgang.  
5. Vinduet Endre tilgang vises. 
6. Fastsett tilgang for deltaker/deltakere eller team. 
7. Administratorer 
8. Andre: Dette er tilgangen for alle andre enn deg selv, med unntak av admin-brukerne. 

Nedtrekksmenyen har følgende alternativer: 
● Ingen tilgang 
● Lesetilgang 
● Skrive- og lesetilgang 
● Full tilgang (alle admin-brukere) 

9. Eier: Dette er tilgangen for eieren av mappen(e) eller dokumentet/dokumentene. Her 
gjelder de samme alternativene som i punkt 7. 

10. Du må velge mellom de tre siste: 
● Mappe og nytt innhold 

Fastsetter bare rettigheter for mappen, ikke underelementer Nye elementer vil alltid arve 
tilgangen fra mappen som de blir lagt i. 

● Mapper og filer 
Fastsetter bare rettigheter for mappen og filene som ligger direkte i denne. Undermapper 

eller filer i undermapper påvirkes ikke. 
● Mappe og alle undermapper og filer 

Fastsetter rettigheter for mappen og alt underinnhold i denne, både mapper og filer. 
11. Klikk på lagre, og tilgangskontrollen er utført. 
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18.4 Mapper og dokumenter  
Denne tilgangskontrollen er beregnet for mapper og dokumenter som ligger i rotmappen. 
Bare admin-brukere kan endre tilgangen. 
 

1. Gå til dokumentene i hovedmenyen 
1. Klikk på avkryssingsboksen(e) ved siden av mappen(e) eller 

dokumentet/dokumentene som du ønsker å endre tilgang for. 
2. Et vindu vises til høyre, og nederst i vinduet finner du tilgangskontrollen. Klikk på den. 

3. Her finner du knappen Endre tilgang samt en liste over deltakerne og 
hvilken tilgang de har. Trykk på Endre tilgang.  

4. Vinduet Endre tilgang vises 
5. Fastsett tilgang for deltaker/deltakere eller team. 
6. Administratorer 
7. Andre: Dette er tilgangen for alle andre enn deg selv, med unntak av admin-brukeren. 

Nedtrekksmenyen har følgende alternativer: 
● Ingen tilgang 
● Lesetilgang 
● Skrive- og lesetilgang 
● Full tilgang (alle admin-brukere) 

8. Eier: Dette er tilgangen for eieren av mappen(e) eller dokumentet/dokumentene. Her 
gjelder de samme alternativene som i punkt 7. 

9. Du må velge mellom de tre siste: 
● Mappe og nytt innhold 

Fastsetter bare rettigheter for mappen, ikke underelementer. Nye elementer vil alltid arve 
tilgangen fra mappen som de blir lagt i. 

● Mapper og filer 
Fastsetter bare rettigheter for mappen og filene som ligger direkte i denne. Undermapper 

eller filer i undermapper påvirkes ikke. 
● Mappe og alle undermapper og filer 

Fastsetter rettigheter for mappen og alt underinnhold i denne, både mapper og filer 
10. Klikk på lagre, og tilgangskontrollen er utført. 
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18.5 Deltakere  

For deltakere gjelder to typer tilgangskontroll: 
1. Rettighetsinnstillinger for deltakere/team 
2. Hvem kan invitere nye deltakere 

 

18.5.1 Rettighetsinnstillinger for deltakere  

Slik endrer du rettighetsinnstillinger for deltakere/team 
1. Gå til deltakere i hovedmenyen. 
2. Klikk på deltakeren eller teamet som du vil endre tilgang for.  
3. Under rettighetsinnstillinger kan du velge mellom Administrator og deltaker. 

● Administratorer har full kontroll over prosjektet og har tilgang til alle 
innstillinger bortsett fra andre brukerinnstillinger og private 
bibliotekinnstillinger. 

● deltakere har de samme rettighetene som administratoren bortsett fra at de 
ikke kan invitere eller fjerne deltakere, slette modeller eller endre 
prosjektinnstillinger. 

4. Du lagrer rettighetene ved å klikke på knappen Sett rettigheter 
 

18.5.2 Hvem kan invitere deltakere?  

1. Gå til innstillinger i hovedmenyen til venstre. 
2. Under tilgangskontroll på denne siden finner du «Inviter nye medlemmer».  

Klikk på den. 
3. Da vises en liste over hvem som kan opprette og endre tilgang.  

Klikk på knappen Endre tilgang. 
4. Fastsett tilgang for deltaker/deltakere eller team. 
5. Under vises deltaker/deltakere eller teamet/teamene som du har valgt. 

Under tilgang velger du mellom Kan invitere og Ikke tilgang. 
6. Trykk på lagreknappen. 
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19. Hjelp  

Hjelp-knappen finner du i hovedmenyen. 

19.1 Om 

Med denne knappen kommer du til Catendas hjemmeside. Der kan du lese mer om 
Bimsync. 

19.2 Kontakt 

Denne knappen dirigerer deg til Catendas kontaktside. 

19.3 Blogg 

Med denne kommer du til Catenda-bloggen på Catendas hjemmeside. 

19.4 Utvikler API 

Denne dirigerer deg til Bimsyncs API-informasjonsside på Catendas hjemmeside.  

19.5 Brukermanualen 

Du fant brukermanualen. 
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